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“เรียนร่วม”
คืออะไร?

การเรยีนรว่มเป็นการเรยีนทีค่ณะตา่ง ๆ   จากหลากหลาย
ภาควิชาในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่เปิดให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนร่วมกับนักศึกษาจริง ตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บสะสมหน่วยกิตไว้ในระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว 
จะสามารถโอนหน่วยกิตได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 
ตามเงือ่นไขของมหาวทิยาลยั
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คืออะไร?
“ระบบคลังหน่วยกิต”

ระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้ความสามารถ 
หรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาเก็บสะสมไว้
ในคลังหนว่ยกติของสถาบนัอดุมศึกษา โดยมหีลกัฐาน
การสะสมหน่วยกิต เพ่ือการโอนหน่วยกิตสําหรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเทียบโอนหน่วยกิต
สําหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในอนาคต

หลังจากเรยีนรว่มแลว้จะไดร้บัใบระเบยีนการศกึษา หรอื 
Transcript เป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงผลการเรียนท่ี
สามารถนําไปประกอบการสมคัรเรียนและการสมคัรงาน
ในอนาคต อกีทัง้ไดค้วามรูท้ีเ่ขม้ขน้และไดร้บัประสบการณ์
การเรยีนเสมอืนนักศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหมจ่รงิ ๆ



แล้วได้อะไรบ้าง?
เรียนร่วม

ผลการเรียน

หน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใบ Transcript แสดงผลการเรียน 
เพ่ือประกอบการศึกษาต่อและสมัครงาน

บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทั้งรถไฟฟา้สีม่วง (ขส.มช.) หอสมุด 
Jumboplus Internet
ส่วนลดค่าบํารุงมหาวิทยาลัย สําหรับ
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มช. 

ประสบการณ์การเรียนรู้
ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ใครสามารถ
เรียนร่วมได้บ้าง?เรียนร่วมเรียนร่วมได้บ้าง?ได้บ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่ต้องการลองเรียน
ในศาสตร์อื่น ๆ

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน



จะลงเรียน

ต้องพิจารณาอะไรบ้าง
กระบวนวิชาเรียนร่วม
ต้องพิจารณาอะไรบ้างต้องพิจารณาอะไรบ้าง
กระบวนวิชาเรียนร่วมกระบวนวิชาเรียนร่วม

รายละเอียดกระบวนวิชา 
- คําอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รปูแบบการเรยีน
รปูแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ

ปฏทินิการศึกษาปัจจบุนั
- เรียนร่วม มช. ดําเนินการทุกอย่างตามกําหนดเวลาของ
ปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  ของ มช.

การจดัสรรเวลาส่วนตวั
- การเรยีนรว่ม มช. เปน็การเรยีนต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 
เสมือนนักศึกษาจรงิ ผู้เรยีนตอ้งบรหิารจัดการใหด้ ีเพ่ือผลการเรียน
ทีดี่เย่ียม และการใชป้ระโยชนใ์นอนาคต

การจดัสรรเวลาส่วนตวัการจดัสรรเวลาส่วนตวั
- การเรยีนรว่ม มช. เปน็การเรยีนต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา - การเรยีนรว่ม มช. เปน็การเรยีนต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 
เสมือนนักศึกษาจรงิ ผู้เรยีนตอ้งบรหิารจัดการใหด้ ีเพ่ือผลการเรียนเสมือนนักศึกษาจรงิ ผู้เรยีนตอ้งบรหิารจัดการใหด้ ีเพ่ือผลการเรียน
ทีดี่เย่ียม และการใชป้ระโยชนใ์นอนาคตทีดี่เย่ียม และการใชป้ระโยชนใ์นอนาคต

ขอ้มลูส่วนตวัใน Lifelong Account
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะ
ขอ้มลูการตดิตอ่ให้ถกูตอ้งครบถว้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถติดต่อได้ตลอดกระบวนการเรียน 

รายละเอียดกระบวนวิชา รายละเอียดกระบวนวิชา 
- คําอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รปูแบบการเรยีน- คําอธิบายหลักสูตร เงื่อนไขกระบวนวิชา รปูแบบการเรยีน
รปูแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบรปูแบบการสอบ เเละช่วงเวลาการเรียนการสอบ

ปฏทินิการศึกษาปัจจบุนัปฏทินิการศึกษาปัจจบุนัปฏทินิการศึกษาปัจจบุนัปฏทินิการศึกษาปัจจบุนั
- เรียนร่วม มช. ดําเนินการทุกอย่างตามกําหนดเวลาของ- เรียนร่วม มช. ดําเนินการทุกอย่างตามกําหนดเวลาของ
ปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  ของ มช.ปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ  ของ มช.

เงือ่นไขกระบวนวชิา
- หากไม่ระบุเงื่อนไขกระบวนวิชา ผู้เรียนสามารถ
สมัครเรียนได้เลย
- หากระบุเงื่อนไข กรณุาแนบเอกสารการสมคัรประกอบ
การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วน
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อย่างไรให้ถูกใจผู้เรียน
เลือกเรียนร่วม

1. เลือกกระบวนวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรของคณะที่จะวางแผนจะศึกษาต่อ
ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากวิชาเหล่านี้ เพ่ือเก็บสะสมหน่วยกิตไว้โอนในอนาคต
เมื่อสอบเข้ามาเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถโอนหน่วยกิตได้เลย

2. เลือกจากความสนใจและความถนัดส่วนตัว 
อยากรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับศาสตร์ที่ตนเองสนใจก็เลือกเรียนได้

3. เลือกวิชาที่เพ่ิมพูนองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 
เรียนสายวิทย์แต่อยากลองพิสูจน์เรียนสายศิลป์ดูบ้าง 
มาลองเรียนร่วมในศาสตร์และศิลป์ได้ตามความสนใจ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี

ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรในคณะที่สนใจได้ที่ 
https://mis.cmu.ac.th/TQF/TQF2/CurriculumPublicList.aspx

ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

หมวดวิชาเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ

ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ในอนาคต โดยโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละภาควิชาจะแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

หมวดวิชาเลือกเสรีหมวดวิชาเลือกเสรี

เรียนสายวิทย์แต่อยากลองพิสูจน์เรียนสายศิลป์ดูบ้าง เรียนสายวิทย์แต่อยากลองพิสูจน์เรียนสายศิลป์ดูบ้าง 
มาลองเรียนร่วมในศาสตร์และศิลป์ได้ตามความสนใจมาลองเรียนร่วมในศาสตร์และศิลป์ได้ตามความสนใจ



ขั้นตอนก่อนเรียนร่วม
วิธีสมัครเรียนร่วม

4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน หรือแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน (ถ้ามี) 

วิธีสมัครเรียนร่วมวิธีสมัครเรียนร่วม

http://www.lifelong.cmu.ac.th 

1. สมัครเป็นผู้เรียน ผ่านเว็บไซต์

3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม

เรียนร่วม มช.

4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน หรือแนบเอกสาร4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน หรือแนบเอกสาร4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน หรือแนบเอกสาร4. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน หรือแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน (ถ้ามี) ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้เรียน (ถ้ามี) 

3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม3. คลิกลงทะเบียนเรียนร่วม

ลงทะเบียนเรียนร่วม มช.

2. เลือกเมนู เรียนร่วม มช.

5. กระบวนวิชาที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งและสามารถชําระเงินได้เลย
สว่นกระบวนวชิาทีต่้องผ่านการพิจารณาคณุสมบตั ิผูส้มคัรจะไดร้บัอเีมล
แจง้ผลการพิจารณา จงึจะสามารถชาํระเงินเพ่ือยืนยันการลงทะเบียนได้
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6. เตรียมตัวให้พรอ้มก่อนเข้าเรียนร่วม โดยผู้เรียนจะได้รับแจ้ง
รายละเอียดการเข้าชั้นเรียนผ่านทางอีเมลส่วนตัวของผู้เรียน (เปิดใช้งาน
CMU Account และ Microsoft Teams) และเข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบ
ประชุมออนไลน์ เพ่ือรับฟงัแนวทางการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 

7. อย่าลืมติดตามปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบันให้ดี
ติดตามบทเรียนและไม่พลาดการเข้าสอบ เพ่ือผลการเรียนที่ดีเยี่ยม 

9. หากมีขอ้สงสัยเกีย่วกบัการเรียนรว่ม และการวางแผนการศึกษาตอ่
สามารถติดต่อเจา้หนา้ทีไ่ดท้ี ่LINE Official Account : @cmulifelong 

8. เมือ่จบภาคการศึกษาแลว้ผู้เรียนสามารถขอ Transcript ทีผ่า่น
การรบัรองจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพ่ือนาํไปประกอบการศึกษาตอ่หรือ
สมัครงานได้เลย 



1. ผู้เรียนจะได้รับอีเมลแจ้งการสร้าง CMU Account

 2. กรอกรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password)
    ที่คัดลอกไว้ ในช่องรหัสผ่าน และคลิกลงชื่อเข้าใช้

วิธีการเปิดใช้งาน
CMU Account

- Username ของผู้เรียน: le-ชื่อ.สกุล @cmu.ac.th
- กรุณาคัดลอกรหัสผ่านชั่วคราวไว้
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3. กรอกรหัสผ่านชั่วคราวที่คัดลอกไว้ ในช่องรหัสผ่านปัจจุบัน 
และตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยมีเงื่อนไขการตั้งรหัสผ่านใหม่ ดังน้ี 

4. ปรากฏหน้า Microsoft Office 365 และคลิกที่ Microsoft Teams

5. เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams ด้วย CMU Account และรหัสผ่านใหม่
ที่ตั้งไว้จากนั้น คลิกที่ ทีม ผู้เรียนจะเห็นห้องที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด

หมายเหตุ : ห้องทีมประจําวิชา เป็นจุดนัดพบระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียนซึ่งอาจารย์ผู้สอนอาจใช้ช่องทางอ่ืน 
นอกเหนือจาก Microsoft Teams สําหรับการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งผู้เรียนเพ่ิมเติม และ
หากติดปัญหาเก่ียวกับการเรียนและการสอบ กรุณาแจ้งอาจารย์ผู้สอนโดยตรงผ่านช่องทางนี้เป็นหลัก

3.1 ต้องไม่มีรหัสผู้ใช้ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่าน 
3.2 ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ โดยประกอบด้วยอักขระ
อย่างน้อย 3 ชนิดต่อไปนี้: ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก 
ตัวเลข และสัญลักษณ์
จากนั้น คลิกลงชื่อเข้าใช้

ที่ตั้งไว้จากนั้น คลิกที่ ทีม ผู้เรียนจะเห็นห้องที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดที่ตั้งไว้จากนั้น คลิกที่ ทีม ผู้เรียนจะเห็นห้องที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด



1. อายุการใช้งาน

a : บัญชีจะมีระยะเวลาการใช้งาน 1 ภาคการศึกษา หลังจบภาคการศึกษา
แล้วบัญชีจะถูกระงับการใช้งาน (Disable) แต่สามารถกลับมาใช้งานบัญชี
นี้ได้อีกครั้ง (Enable) หากเป็นผู้เรียนกระบวนวิชาร่วมในภาคการศึกษาถัดไป 

2.  การเปิดใช้งานบัญชีครั้งแรก 
a : หลังจากที่บัญชีถูกสร้าง เจ้าของบัญชีจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อบัญชี 
b : ให้เจ้าของบัญชีทําการตั้งรหัสผ่านบัญชี ตามเง่ือนไขท่ีระบบแจ้ง 
c : เข้าสู่ระบบ Microsoft Teams 

3. เงื่อนไขการใช้งานบัญชี
a : บัญชีนี้สําหรับใช้งาน Microsoft Teams เท่านั้น 
b : แนะนําให้สํารองข้อมูลก่อนจบภาคการศึกษาหากมีการใช้งานพ้ืนที่ หรือ
จัดเก็บข้อมูลไว้ภายใต้บัญชี เนื่องจากเม่ือจบภาคการศึกษาแล้วบัญชี
จะถูกระงับการใช้งาน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้  
(ไม่มีข้อยกเว้นหรือขยายเวลาการใช้งาน) 

4. กรณีลืมรหัสผ่าน

a : ติดต่อเจ้าหน้าท่ี LE ผา่น Line OA: @cmulifelong หรอื LINE Openchat 
เรียนร่วมประจําภาคการศึกษา 
b : ติดต่อที่ห้อง One Stop Services ด้วยตนเอง พร้อมแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน 
c : มอบอํานาจให้ผู้อื่นมาดําเนินการแทน พร้อมกับเอกสารดังนี้ 

i. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ 
ii. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 
iii. เอกสารการมอบอํานาจ พร้อมระบุชื่อบัญชี

เงื่อนไขการใช้ CMU Account
สําหรับผู้เรียนกระบวนวิชาเรียนร่วม
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ระหว่างเรียนร่วม
1. ดําเนินการตามระยะเวลาที่ปฎิทินการศึกษากําหนดเท่านั้น เช่น 
การถอนกระบวนวิชา การขอลําดับขั้น V
(วันและเวลาสําหรับการสอบกลางภาคและปลายภาคขอให้ยืนยันกับทางอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง)

2. ติดตามแผนการเรียนและการสอบอย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกับการประเมินนักศึกษา 
ดังนั้น ผลการเรียนจะปรากฎในใบระเบียนการศึกษา ตามผลการประเมินจริงเท่านั้น 

3. ในระหว่างภาคการศึกษา หากผู้เรียนพบปัญหาในการเรียนและการสอบ
ผู้เรียนต้องติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ผ่าน Microsoft Teams หรอืช่องทางอ่ืน
ที่ผู้สอนแจ้งไว้ หากไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการ
ประสานให้กับผู้เรียน

4. หากผู้เรียนจําเป็นต้องเข้าชั้นเรียน ขอให้ผู้เรียนแต่งกายสุภาพ
และปฏิบัติตามกฏกติกาที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด
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อักษร V เป็นอักษรแสดงว่า ผู้เรียนได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา
โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในกระบวนวชิานัน้ ซึง่ผูเ้รยีนจะไม่ได้รับผลการเรยีน
(Grade) และมีเงื่อนไขว่าต้องมีเวลาเข้าเรียนไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรยีนทัง้หมด
จึงจะผ่านการเข้าร่วมศึกษา

หรือผู้เรียนสามารถดําเนินการขออักษร V ผ่านเว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th 
ผา่นหน้าโปรไฟล ์หรอื My journey คลิก ประสงค์ขอ V ตามวนัเวลาทีแ่จง้ในปฏิทนิการศึกษา

การขออักษร
V หรือ (Visitor)
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การถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนร่วม
ซึ่งไม่มีผลต่อการศึกษาต่อในอนาคต โดยผู้เรียนต้องดําเนินการขอถอน
กระบวนวิชาในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาเท่านั้น

การขอถอนกระบวนวิชา
W หรือ Withdrawn



เข้าสู่เว็บไซต์สํานักทะเบียนและประมวลผล ที่เมนู “ส่วนขอเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา” หรอืคลกิทีล่งิก ์https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document 
โดยสมัครสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และดําเนินการขอเอกสาร
ใบระเบียนการศึกษา (Transcript)

หลังจากเรียนร่วม 
การขอใบระเบียนการศึกษา 
หรือ Transcript 
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1) นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวและกระบวนวชิาทีป่ระสงคจ์ะขอโอนหนว่ยกติ
ออนไลนท์ี่ www.reg.cmu.ac.th
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบผ่านระบบ หากเกิน 3 วันทําการ
หลังจากวันที่ยืนยันข้อมูล กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืองานบริการ
การศึกษาของคณะต้นสังกัด
3) คณะพิจารณารับโอนหน่วยกิต ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
4) นักศึกษากลับเขา้สู่ระบบเพ่ือสแกน QR Code เพ่ือชําระคา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท
5) นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการขอโอนหน่วยกิตได้ที่ www.reg.cmu.ac.th

การขอโอนหน่วยกิตใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1) นักศึกษายื่นคําร้องตามแบบที่กําหนด ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยส่งถึงคณะต้นสังกัดภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
2) กระบวนวิชาที่สามารถโอนหน่วยกิตได้จะต้องเป็นหน่วยกิตของกระบวนวิชาเดียวกัน 
หรือกระบวนวิชาเทียบเท่ากัน หรือเทียบแทนกัน โดยจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้
ไม่ตํ่ากว่าลําดับขั้น C หรือ S หรือ CX ตามเกณฑ์การบันทึกผล 
3) กระบวนวิชาที่โอนหน่วยกิตได้ต้องเป็นกระบวนวิชาที่เคยศึกษาไว้ไม่เกิน 5 ปี 
นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น 
4) นักศึกษาจะขอโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิต
รวมทั้งหมดของหลักสูตร
5) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโอนหน่วยกิตเกินกว่า 12 หน่วยกิตจะไม่ได้รับการเสนอ
ให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 
6) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการโอนหน่วยกิต 
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WWW.LIFELONG.CMU.AC.TH LINE OA : @CMULIFELONG
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